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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

6! Vine Lupul de pe Wall Street, 

într-o săptămână 
 

 În data de 18 noiembrie, începând cu ora 9.00, JORDAN BELFORT, personajul 

real interpretat de actorul Leonardo di Caprio în filmul “LUPUL DE PE WALL STREET”, 

va susține o mega-conferință, la Rin Grand Hotel (Sala București), în cadrul căreia va 

prezenta celebrul sistem “Straight Line Persuasion”.  

Cei prezenți vor avea ocazia ocazia să deprindă metodele și tehnicile care l-au ajutat pe 

Jordan Belfort, în anii 1990, să câștige un milion de dolari pe săptămână, transformându-l în 

„Lupul de pe Wall Street”. La ora actuală, Jordan Belfort este speaker și trainer și își dedică 

timpul pentru a-i învăța și pe alții cum să fie persuasivi, cum să vândă mai mult, cum pot obține 

mai mult de la viață și cum pot face ceea ce a făcut el în anii de glorie. 

Întrebat de organizatori care este cel mai de preț lucru pe care îl are în afaceri și în 

viață, Jordan Belfort a răspuns: ”Persuasiunea, adică abilitatea de a-ți vinde eficient produsul 

sau serviciul, de a încheia afacerea, atât în business, cât și în viața personală, de a ieși în 

evidență, de a fi văzut, de a-ți susține cauza… și făcând toate acestea, să-ți creezi cel mai 

măreț destin posibil”. Referitor la dezamăgirile oamenilor și la modul în care aceștia se plâng 

mereu că nu pot reuși, maestrul Jordan Belfort este la fel de tranșant: “Singurul lucru care stă 

între tine și obiectivul tău este povestea de doi lei pe care ți-o tot repeți continuu în minte 

despre cum tu nu poți reuși”. 
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Cei interesați să participe la conferința de business a anului mai au la dispoziție foarte 

puțin timp pentru a-și procura biletele. Înscrierile se pot face pe website-ul 

http://www.traininguri.ro/bilete-conferinta-lupul-de-pe-wall-street/ 

 

Extreme Training este o companie de training fondată în 2005 și care și-a asumat misiunea de a-și 

sprijini clienții pentru a obține rezultate remarcabile, oferindu-le acestora (atât clienților corporate cât și 

persoanelor private) o gamă largă de servicii de formare profesională sau consultanță: de la leadership și 

management, până la negociere, vânzări, project management, comunicare, resurse umane, public speaking sau 

time management. În 2013, Extreme Training a organizat conferința Leadership: The Power of Emotional 

Intelligence avându-l ca invitat pe celebrul Dr. Daniel Goleman, numit părintele inteligenței emoționale. 
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